
 Pró-Reitoria de Graduação 
 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 
 
 
 

1 
 

FLUXO PARA REGISTRO E VALIDAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE EXTENSÃO NAS UNIDADES 

CURRICULARES (UC) DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Para que  estudantes de graduação, ingressantes a partir de 2023, possam ter o registro e a 

comprovação do mínimo de 10% da carga horária total do curso em atividades de extensão, é 

preciso que docentes, coordenadores(as) de cursos de graduação, coordenadores(as) de 

projetos e de programas de extensão (PPE) curricularizados e secretarias acadêmicas dos 

campi observem o cumprimento de todas as seguintes ações e do fluxo a seguir: 

 

 

COORDENADORES(AS) DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE EXTENSÃO 

1. Os projetos e programas de extensão que serão vinculados às Unidades Curriculares 

(UC) dos cursos de graduação devem estar ATIVOS no SIEX e HABILITADOS como “de 

curricularização da extensão” ANTES de serem vinculados às UC, portanto, antes de 

serem inseridos nos planos de ensino das UC; 

 

Fig. 1. Habilitação no SIEX para vínculo do projeto ou programa a unidades curriculares 

da graduação. 

 

 

COORDENADORES(AS) DE 
PROJETOS/PROGRAMAS 

DE EXTENSÃO 

 

Os projetos/programas 
de extensão devem estar 
ATIVOS no SIEX e 
Habilitados para 
curricularização. Para 
isso, clicar em "sim" no 
item Habilitar a ação 
para vinculo à unidades 
curriculares da 
graduação(curricularizaç
ão da extensão? (Fig. 1) 

 
DOCENTES 

RESPONSÁVEIS PELA 
UNIDADE CURRICULAR 

 

O plano de ensino da 
UC deve INFORMAR a 
CARGA HORÁRIA de 
EXTENSÃO VALIDADA 
e os PROJETO(S) e/ou 
PROGRAMA(S) DE 
EXTENSÃO  a serem 
vinculado(s) à UC (Fig. 
2) 

 
Secretaria 
Acadêmica 

 

insere todas as 
informações 
mencionadas no 
plano de ensino no 
SIU, vinculando a UC 
aos respectivos 
projetos e/ou 
programas de 
extensão 
informados, 
conforme fluxo 
interno orientado 
pela SAG (Secretaria 
Acadêmica Geral) da 
ProGrad. 
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DOCENTES RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE CURRICULAR 

 

2. O plano de ensino da UC deve INFORMAR a CH de EXTENSÃO VALIDADA e os 

PROJETO(S) e/ou PROGRAMA(S) DE EXTENSÃO a serem vinculado(s) à UC; 

 

Fig. 2. Exemplo de discriminação da carga horária e projeto extensionista no plano de 

ensino da unidade curricular. 
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Ao final do cadastro realizado pela secretaria acadêmica, aparecerá na pasta verde 

(PV) do(a) docente responsável pela UC a CH extensão validada e o(s) projeto(s) e/ou 

programa(s) de extensão vinculados. O(A) docente deve conferir se as informações 

estão corretas. 

 

Fig.3. Discriminação da ação extensionista na pasta verde. 
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Fig. 4. Detalhes da pasta verde das atividades extensionistas registradas na UC. 

 

Ao clicar em Relatório de Atividade de extensão abrirá a tela Matriz de Extensão, que possui 

dados do projeto ou programa de extensão que está vinculado à UC. 

 

 

Código 

SIEX 
Nome do projeto 

ou programa de 

extensão 

Caracterização da 

ação (se é projeto 

ou programa) 

Ano de cadastro 

do projeto ou 

programa no SIEX 
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Fig. 5. Matriz de Extensão. 

 

SECRETARIA ACADÊMICA 

 

3. A secretaria acadêmica do campus insere todas as informações mencionadas no plano 

de ensino no SIIU, vinculando a UC aos respectivos projetos e/ou programas de 

extensão informados, conforme fluxo interno orientado pela SAG (Secretaria 

Acadêmica Geral – manual da SAG) 

 

 

 

 

 


